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Post-hbo-opleiding Metaalkunde vernieuwd
Afgelopen jaar is op Hogeschool Utrecht weer de
post-hbo-opleiding Metaalkunde van start gegaan.
Op dezelfde locatie waar deze opleiding al sinds midden vorige eeuw gevestigd is. Met ingang van het
nieuwe studiejaar zal de opleiding volledig zijn herzien. Het accent van de opleiding is verlegd van het
uitvoeren van onderzoek naar het opdoen van metaalkundige kennis. Deze kennis moet helpen bij het
ontwikkelen en realiseren van hoogwaardige metalen producten en constructies.

Metaalkundige kennis onderbelicht
Investeren in kennisontwikkeling, kennisbehoud en –circulatie is de sleutel tot succes voor organisaties. Hoogwaardige kennis en innovatiekracht zijn noodzakelijk
om met vertrouwen de (internationale) concurrentie aan
te gaan; zowel op korte als op langere termijn. Het is
voor de industrie echter lastig om de juiste metaalkundige kennis in huis te halen. Metaalkundige kennis is
zeer waardevol, maar wordt erg onderbelicht in de werktuigbouwkundige opleidingen; andere bronnen om deze
kennis op te doen zijn er echter niet.

Kennis direct toepasbaar
Investeren in kennis kost tijd en geld. Daarom is de vernieuwde opleiding in herkenbare en afgeronde modules
ingedeeld. Naast een algemeen deel bevat de opleiding
modules als vervaardiging, bewerkingsmethoden, construeren, instandhouding en schadeanalyse. Elke module
biedt gerichte oplossingen voor bedrijfsvraagstukken.
Leren is zo geen doel op zich, maar een krachtig middel
om de dagelijkse praktijk het hoofd te bieden. Daarmee
is de opleiding motiverend en efficiënt. Opdrachten vanuit de opleiding worden afgestemd op het bedrijf van de
deelnemer, zodat de opgedane kennis direct toegepast
kan worden. Dit levert een maximale meerwaarde op.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze of andere opleidingen
van Centrum voor Natuur & Techniek van Hogeschool
Utrecht: 088-481 8888 of www.cvnt.nl/metaalkunde.
Mensen die in bezit zijn van een IWE-diploma kunnen gebruikmaken van vrijstellingsregelingen en
komen in aanmerking voor een speciaal tarief.

Prijsuitreiking
fotowedstrijd
Kees van Koevorden, technisch manager van
Flamco, was de prijswinnaar van de zomerprijsvraag
van Lastechniek / HaVeP® Protective wear. Met zijn
foto van een onveilige lassituatie die hij op vakantie
in China tegenkwam, won de heer Van Koevorden
een veiligheidskledingpakket van HaVeP®. De winnende foto, met een korte toelichting, verscheen al in
de januari-uitgave van Lastechniek. De officiële prijsuitreiking liet echter nog even op zich wachten.
Eind april kon Martin Hanekamp van HaVeP® uit Goirle,
specialist in bedrijfs- en veiligheidskleding, de gewonnen prijs persoonlijk komen overhandigen aan Kees
van Koevorden, tijdens een gastvrij onthaal op het kantoor van Flamco te Bunschoten.
Van harte gefeliciteerd!
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